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Lijst van afkortingen
AAP

American Academy of Pediatrics

ACOG

American college of obstretricians and gynecologists

BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative

BV

Borstvoeding

CCK

Cholecystokinine

EA

Epidurale anesthesie

Fent

Fentanyl

KMC.

Kangaroo mother care

KWS.

Klinisch werkstation

MER.

Melk ejectie reflex

NRP.

Neonatal resuscitation program

NIC.

Neonataal intensive care

PCERA.

Parent child early relational assesment

RI

Rooming In

SIgA.

Secretoir immunoglobuline A

STS

Skin to skin

SUPC

Sudden unexpected postnatal collapse

synOT

Synthetische oxytocine

Unicef.

United Nations International Childrens Emergency Fund

WHO.

Wereldgezondheidsorganisatie
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1 Voorstelling casuïstiek
Als vroedvrouw, voornamelijk werkzaam in het verloskwartier, sta ik heel vaak bij het begin van het
leven: de geboorte. Toen ik begon te werken als vroedvrouw in 1990 was de eerste zorg na de geboorte
totaal anders dan tegenwoordig. De vroedvrouw stond naast de gynaecoloog om de baby aan te
nemen en eenmaal de dokter de navelstreng had doorgeknipt, namen we de baby mee naar een lokaal
naast de verloskamer, waar de eerste zorgen werden toegediend: afdrogen, aspireren, afnavelen,
wegen, pamper aandoen en inwikkelen in doeken. Pas na enige tijd werden mama en de baby terug
bij elkaar gebracht.
In 1991 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), samen met Unicef, het Baby Friendly
Hospital Initiative (BFHI) (zie bijlage 1) waarin onder andere tien vuistregels stonden voor het
welslagen van borstvoeding (BV). Eén van die vuistregels was: ‘Skin To Skin (STS, huid-op-huidcontact
of ook wel skinnen genoemd) onmiddellijk na de geboorte tot na de eerste BV’.
Ongeveer tien jaar later werd dit stappenplan in het ziekenhuis waar ik werk (Maria Ziekenhuis Noord
Limburg) geïmplementeerd. Vanaf toen werd de baby onmiddellijk na de geboorte aan de mama
gegeven, als de toestand van mama en de baby het toeliet. De baby werd bij de mama afgedroogd en
op het hoofd van de baby werd een muts gezet om afkoeling te voorkomen. Daarna werden natte
doeken weggenomen en vervangen door een warme doek die op de baby werd gelegd. Mama en de
baby bleven bij elkaar terwijl de verdere zorgen werden toegediend. De partner werd gevraagd om de
navelstreng door te knippen. Of er rechtstreeks STS was, hing vaak af van de situatie en de vroedvrouw.
Eenmaal de dokter klaar was met de medische zorgen, werd het verlosbed terug omgebouwd naar een
gewoon bed en streefden we (indien BV gewenst was) naar een eerste keer drinken aan de borst. De
baby werd in het beste geval dus niet van mama weggenomen tot na de eerste BV. Daarna pas werden
de nodige zorgen toegediend (afnavelen, wegen, temperaturen, naambandje voorzien, aankleden en
vitamine K toegediend). Systematisch aspireren werd sindsdien niet meer uitgevoerd.
De invoering van een nieuw computerprogramma, genaamd Klinisch Werkstation (KWS), waar we nu
ongeveer een jaar mee werken in het verloskwartier, bracht hier echter terug verandering in.
Aangezien in KWS informatie over het gewicht van de baby vereist was vooraleer verdere
administratieve gegevens konden worden ingevuld, was het wegen van de baby noodzakelijk. Daarom
werd de baby soms vrij snel bij de mama weggehaald om af te navelen en te wegen. Er werd een
pamper aangedaan, de baby werd al dan niet in een warme molton gewikkeld en terug aan de mama
gegeven. Persoonlijk vond ik dit heel jammer. Omwille van administratie haalden we de baby weg en
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doorbraken we dit magische moment, de eerste kennismaking van mama met haar pasgeboren baby.
‘Die paar minuten, zo erg zal dit toch niet zijn?’ werd gezegd. In december 2019 is ervoor gezorgd dat
het gewicht van de baby op een later moment kan worden ingevuld. Nu kunnen we onze administratie
in orde brengen en nadien het gewicht invoeren. Het noodzakelijk invoeren van het gewicht kan dus
niet meer als reden aangehaald worden om mama en baby van elkaar te scheiden. Toch wordt het
‘later wegen van het kind’ soms nog als hinderend ervaren, omdat het gewicht op verschillende
documenten moet worden ingevuld.
Na een sectio of keizersnede werden en worden mama en baby wel nog van elkaar gescheiden.
Onmiddellijk na de geboorte wordt de baby eerst goed afgedroogd, wordt er een muts opgezet en
doet de kinderarts een eerste controle van de baby. Indien de baby geen problemen stelt, wordt er
afgenaveld en gewogen. De baby wordt in een Silver swaddler (een aluminium papieren doek, die de
warmte weerkaatst) gewikkeld met daarrond nog een warme molton. Ingewikkeld wordt de baby naar
mama gebracht waar ze haar baby voor de eerste keer kan vasthouden. Als de werklast het toelaat,
blijft de vroedvrouw in het operatiekwartier tijdens het sluiten van de wonde, zodat ze toezicht kan
houden op de baby terwijl hij/zij bij mama in de armen op de borst ligt. Daarna wordt mama naar de
recovery gebracht en worden mama en baby van elkaar gescheiden. Mama mag niet vroeger naar de
materniteit wegens onvoldoende medisch toezicht direct postoperatief. De partner gaat samen met
de baby, die om veiligheidsredenen in een bedje wordt verplaatst, naar de prematurenafdeling voor
verder toezicht. In de operatiezaal wordt weinig STS toegepast. Op de prematurenafdeling krijgt de
partner wel de kans tot STS als de baby geen problemen stelt. Eenmaal mama terug is van recovery
worden mama en baby herenigd en wordt er, indien BV gewenst is, gestreefd naar een eerste BV.
Onze vroegere hoofdvroedvrouw heeft al heel veel inspanningen geleverd om ook in het
operatiekwartier mama en baby bij elkaar te houden. Uit een korte rondvraag bij verschillende
betrokken personen kwam toen naar voren dat er toch obstakels zijn. Kinderartsen hebben schrik voor
hypothermie (afkoeling van de baby), gynaecologen en anesthesisten willen voornamelijk toezicht
houden en verpleegkundigen van het operatiekwartier kunnen de extra zorg/toezicht van moeder en
kind niet op zich nemen. Toezicht door personeel is hier dus het grootste struikelblok.
Naar aanleiding van deze casus heb ik besloten om wetenschappelijke literatuur op te zoeken over
‘STS-contact onmiddellijk na de geboorte tot na de eerste BV’. Mijn persoonlijke (op intuïtie
gebaseerde) overtuiging is dat het belangrijk is om mama en baby niet onnodig van elkaar te scheiden
en de tijd na de geboorte optimaal te benutten door STS. Bij een hoog percentage van de ouders, die
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kiezen voor BV, zal dit ook leiden tot de eerste BV, waarbij de baby de eerste antistoffen krijgt van
mama die bescherming bieden voor de kritieke start van het leven: de geboorte.
Jammer genoeg is STS niet altijd mogelijk. De gezondheidstoestand van de baby en de mama kunnen
ervoor zorgen dat mama en kind toch van elkaar gescheiden worden. Heel vaak zijn wij,
gezondheidswerkers echter de oorzaak van deze scheiding of zorgt een sectio voor de scheiding. De
vraag is of deze scheiding(en) gerechtvaardigd zijn voor moeder of kind?
Het ziekenhuis waar ik werkzaam ben, heeft geen intensieve neonatale dienst. Dit betekent dat we
niet voorzien zijn voor opvang van prematuren onder de 34 weken. Voor deze studie vertrek ik dan
ook vanuit de meest voorkomende situatie in ons ziekenhuis, namelijk een voldragen zwangerschap
zonder ernstige problemen.

2 Methodologie
Om een goed beeld te krijgen over de wetenschap rond STS, ben ik op zoek gegaan naar
wetenschappelijke literatuur. In eerste instantie maakte ik gebruik van verschillende zoektermen
zoals: Skin To Skin, Kangaroo Mother Care, Caesarea, Sudden Unexpected Postnatale Collapse,
Breastfeeding, exclusief breastfeeding. Deze zoektermen werden gebruikt in verschillende
databanken: Google Scolar, Pub Med, Elsevier Science Direct en Mendely. Hierbij werd ook de
sneeuwbalmethode toegepast. Daarnaast ging ik ook op zoek in de bibliotheek en maakte ik gebruik
van handboeken.
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3 Literatuurstudie
Waar we ook geboren worden, een hut, een landelijk dorp of in een ziekenhuis, het maakt niet uit. Een
baby onmiddellijk na de geboorte naakt aan de borst leggen, geeft hem/haar de beste kans tot
overleven, tot groeien en ontwikkelen. Tegelijkertijd bevordert het de start van de eerste BV (UNICEF
& WHO, 2018).

De start van het leven wordt in het ideale geval gekenmerkt door een combinatie van twee factoren:
STS en BV na de geboorte. In het beste geval volgt het ene op het andere en leidt STS tot de eerste BV.
STS heeft echter ook andere voordelen, die niet gerelateerd zijn aan BV. Met andere woorden, mama’s
die flesvoeding geven hebben baat bij het toepassen van STS. Daarom is het belangrijk om het nut van
STS te weten, losgekoppeld van de voordelen van BV na de geboorte. In de literatuurstudie wordt er
in eerste instantie vertrokken vanuit een vaginale partus, aangezien factoren bij een sectio het verloop
van STS en BV na de geboorte complexer maken. Het is echter belangrijk om enerzijds te weten wat
het verschil is tussen een vaginale partus en een sectio en anderzijds te weten welke factoren een
belangrijke rol spelen voor STS en BV na de geboorte.

3.1 Voorbeschouwing
Bij een vaginale bevalling wordt de baby door het geboortekanaal geduwd en ondervindt hij/zij de
druk van de contracties. Druk op de navelstreng kan de zuurstofvoorziening naar de baby in het
gedrang brengen. Er ontstaat een stresssituatie waardoor het orthosympatisch zenuwstelsel van ons
autonoom zenuwstelsel wordt geactiveerd. Dit wordt ook wel eens de fight/flight reactie genoemd,
een verdedigingsmechanisme van ons lichaam. Tijdens een bevalling produceren moeder en baby
daardoor stresshormonen. Die stresshormonen zorgen voor de productie van catecholamines (vb.
adrenaline, noradrenaline, dopamine) en corticosteroïden (vb. cortisol) bij de baby en helpen de baby
bij aanpassing aan het extra-uteriene leven (Rosenberg & Trevathan, 2018).
Catecholamines en corticosteroïden (gebaseerd op Rosenberg & Trevathan, 2018):
1) Zorgen voor een hogere productie van surfactant, een stof die zorgt voor een snellere
longrijping, die de longen zal helpen uitzetten en het vocht helpt verwijderen.
2) Zorgen voor een betere bloedstroom, voornamelijk naar de hersenen.
3) Zorgen voor een betere beschikbaarheid van energie en calorieën (of betere bloedsuikers).
4) Zorgen voor een stijging van witte bloedcellen of een betere immuunbescherming.
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5) Zorgen voor dilatatie van de pupillen wat zorgt voor een grotere alertheid.
6) Bevorderen de ademhaling onmiddellijk na de geboorte.
Bij een sectio wordt de baby operatief geboren, via een insnijding in de baarmoeder. Er kunnen zich
twee verschillende situaties voordoen. We spreken van een primaire sectio wanneer er geen spontane
arbeid (contracties, breken van de vliezen) aan voorafgegaan is. Dit betekent dat de operatie gepland
is en plaats vindt op een vooropgestelde dag. Een secundaire sectio betekent dat de sectio niet gepland
is, maar gebeurt door onverwachte omstandigheden. In deze situatie is er vaak arbeid aan
voorafgegaan. Eén van de belangrijkste hormonen betrokken bij arbeid, bevalling en BV is oxytocine.
Oxytocine wordt geproduceerd in de hypothalamus en door de hypofyse achterkwab vrijgegeven in
de bloedbaan. Dit wordt ook wel endogene oxytocine genoemd, door het lichaam zelf aangemaakt
(niet te verwarren met de medicamenteuze vorm: synthetische of exogene oxytocine) (zie 3.2.9).
Oxytocine doet de baarmoeder samentrekken. Alhoewel het proces nog steeds niet helemaal wordt
begrepen, wordt aangenomen dat oxytocine een rol speelt bij het ontstaan en onderhouden van
baarmoedercontracties. Na de bevalling voorkomt oxytocine postpartumbloedingen en bevordert het
de baarmoederinvolutie (Wambach & Spencer, 2021). Oxytocine zal de fight/flight reactie van het
orthosymptisch zenuwstelsel afremmen en het parasympatische zenuwstelsel activeren. Dit herstelt
de stress van het geboorteproces (Ludington-Hoe, 2015). Verder in deze literatuurstudie (bij de
voordelen van STS voor mama 3.2.4.1) wordt de invloed van oxytocine verder toegelicht.
In een studie van Lagercrantz (2016), waar de dosis catecholamines werd gecontroleerd in het
navelstrengbloed, stelde men vast dat de concentratie catecholamines zeer hoog was na een vaginale
bevalling. Na een bevalling met complicaties, bijvoorbeeld in geval van zuurstofnood, was de
concentratie nog hoger (bijvoorbeeld: veel hoger dan de concentraties catecholamines na een
marathon bij een volwassene). Als de baby geboren werd na een geplande sectio waren de
catecholamines maar licht gestegen, terwijl een dringende en dus niet geplande sectio (waar arbeid
aan voorafgegaan is) weer een stijging van catecholamines vertoonde. Daarom spreekt men over een
acute, gezonde vorm van stress, die de baby helpt bij aanpassing aan het extra uteriene leven
(Lagercrantz, 2016).
Omdat de baby het baringskanaal passeert, komt hij/zij al voor de eerste maal in contact met de
vaginale flora en darmflora van de mama. Zo wordt het maternele microbioom overgebracht naar de
baby. Het microbioom (ook wel microflora genoemd) is het geheel van levende micro-organismen in
ons lichaam die een gunstige invloed hebben op onze gezondheid. Het microbioom beschermt de baby
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tegen pathogenen (ziekteverwekkers) en speelt een belangrijke rol in het opbouwen van het
immuunsysteem. Een eerste immuunrespons is onder andere merkbaar in de stijging van de
lichaamstemperatuur, wat belangrijk is omdat de baby zijn/haar temperatuur moeilijk zelf kan regelen.
Bij een sectio is er een verminderde immuun activering omdat de pasgeborene niet het baringskanaal
passeert (Rosenberg & Trevathan, 2018; Wambach & Spencer, 2021).

3.2 Skin-to-skin
Definitie:
De WHO definieerde in 2017 STS als volgt:
‘Skin to skin’ betekent letterlijk huid-op-huidcontact. De pasgeborene wordt naakt met de buik
tegen de ontblote buik of de borst van de moeder gelegd, onmiddellijk na de geboorte (binnen
de 10 minuten na de geboorte), ononderbroken en gedurende tenminste 60 minuten. Met
andere woorden, er zijn geen kleren of doeken tussen moeder en kind. (Abdulghani,
Edvardsson, & Amir, 2018)
In de systematic review van Abdulghani et al. (2018) waar men op zoek ging naar de relevantie van STS
merkte men op dat vaak ofwel geen definitie werd gegeven aan STS of dat deze definities heel
verschillend waren. In de gebruikte definities zijn veel verschillende nuances aanwezig, bijvoorbeeld:
in de houding van de baby, de baby met of zonder kleren, al dan niet in doeken gewikkeld, al dan niet
toegedekt en de start en de duur van STS (Abdulghani et al., 2018).
Ook de begrippen Kangaroo Mother Care (KMC) en STS worden in studies soms door elkaar gebruikt,
terwijl ook hier de betekenis strikt genomen verschillend is.
De WHO definieert KMC als volgt:
‘KMC is vroeg, continu en langdurig STS contact tussen moeder en de preterme (te vroeg
geboren) baby, exclusief BV of moedermelkvoeding, vroeg ontslag uit het ziekenhuis, na
ziekenhuis geïnitieerd KMC met opvolging thuis en adequate ondersteuning en follow-up van
de ouders thuis’ (Jones & Santamaria, 2018).
KMC bestaat met andere woorden uit drie componenten: STS, exclusief BV en ouderlijke
ondersteuning en flow-up (Jones & Santamaria, 2018).
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In wat volgt wil ik het vooral over STS hebben en niet over KMC. Een onderscheid tussen deze twee
termen maken blijkt echter niet altijd evident. Zelfs in het laatste nieuwe boek van Wambach (2021)
‘breastfeeding and human lactation’ gebruiken ze de termen in één zin en spreken ze over STS of KMC.

Het ontstaan van STS
STS (hier in de betekenis van KMC) werd voor het eerst toegepast door Rey en Martinez (1978) in
Bogota (Colombia) bij prematuur geboren kinderen. Dit was een bijna automatisch gevolg van een
tekort aan incubators. Vroeger werden meer dan één prematuur geboren baby in één incubator
gelegd, wat zorgde voor infecties en een hoger sterftecijfer. Om dit probleem aan te pakken, werd aan
ouders gevraagd om 24-op-24 STS-contact te houden en op die manier hun baby’s warm te houden en
te controleren op hun ademhaling. Door dit toe te passen daalde het sterftecijfer bij preterme
kinderen. Later, in 1990, werd STS ook toegepast in USA, maar gedurende lange tijd voornamelijk op
Neonatale Intensive Care (NIC) (Jones & Santamaria, 2018).
Een Cochrane review van Conde-Agudelo (2017) onderzocht het verband tussen KMC en de
vermindering van sterfte bij kinderen met een laag geboortegewicht. Er was een duidelijk statistische
verband tussen KMC en vermindering van sterfte, maar ook een vermindering van nosocomiale
infecties, sepsis en hypothermie. KMC was zeker een goed alternatief ten opzichte van de traditionele
neonatologische zorg in landen met beperkte middelen (Conde-Agudelo & Díaz-Rossello, 2017).
Oorspronkelijk werd STS dus vooral gebruikt bij premature kinderen. Tegenwoordig wordt STS ook
aangeraden voor voldragen kinderen, omdat het ontzettend veel voordelen heeft (zie 3.2.4.1)
(Wambach & Spencer, 2021).
Ondertussen wordt STS door veel organisaties aanbevolen, namelijk door de WHO, The American
Academy of Pediatrics (AAP), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) en de
Neonatal Resuscitation Program (NRP) op voorwaarde dat we te maken hebben met een stabiele
mama en een stabiel kind.

Prevalentie van STS
Het gebruik van STS wereldwijd varieert van 1% tot 98%. Om hier een representatiever beeld van te
krijgen is het belangrijk dat alle landen dezelfde definitie hanteren (Abdulghani et al., 2018). In een
heel recente cohort studie van Brimdyr et al. (2019) spreekt men over een prevalentie van 45%
wereldwijd (Brimdyr, Cadwell, Widström, Svensson, & Phillips, 2019).
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Effecten van STS
3.2.4.1 Voordelen van STS
STS biedt voordelen voor zowel de baby als de mama.

Voordelen voor de baby (gebaseerd op Rutgers & Meyers, 2015 en Wambach & Spencer,
2021):
STS zorgt voor:
-

Een betere aanpassing aan het extra-uteriene leven, onafhankelijk van hoe de baby zal gevoed
worden of hoe de baby wordt geboren (vaginaal of via sectio).

-

Een snellere stabilisatie van het bloedsuikergehalte van de baby.

-

Behoud en het herstel van de lichaamstemperatuur van de pasgeborene.

-

Stressvermindering.

-

Pijnstillende werking gedurende pijnlijke handelingen bij bijvoorbeeld de hielprik.

-

Minder huilen, een kalmer en rustig gedrag.

-

Hulp bij opbouwen van het immuunsysteem door contact met de huidflora van de mama (zie
3.2.12).

-

Een betere moeder-kind binding.

-

Betere cognitieve vaardigheden, het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen,
effect op de mentale en fysieke gezondheid.

-

Bevorderen van de hersenontwikkeling van de baby (Phillips, 2013) (zie 3.2.13).

STS heeft dus korte en lange termijn voordelen. Sommige voordelen worden in volgende secties nog
uitgebreid besproken.

Voordelen voor de mama:
STS induceert oxytocine wat heel wat processen activeert. Veel voordelen van STS voor de mama zijn
dan ook gelinkt aan de werking van oxytocine.
Oxytocine zorgt voor:
-

Een activatie van het parasympatisch zenuwstelsel. Dit zorgt voor spierontspanning, een daling
van de hartslag en de bloeddruk, een daling van cortisol, een betere spijsvertering etc.
(Ludington-Hoe, 2015).
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-

Een verwijding van de perifere bloedvaten met een verhoogde bloedstroom. Hierdoor gaat
BV gepaard met een verhoogde borsttemperatuur (Wambach & Spencer, 2021).

-

Een verhoging van de afgifte van endorfine, die op hun beurt de effecten van stress en cortisol
tegengaan (Ludington-Hoe, 2015). Oxytocine speelt een belangrijke rol bij stressvermindering
(ook wel eens het anti-stress hormoon genoemd) (Wambach & Spencer, 2021). De
stressvermindering is merkbaar in de maternele plasma cortisolconcentratie. Er is een
positieve relatie tussen de hoeveelheid STS en de gemiddelde daling van het cortisolniveau
(Moore, Bergman, Anderson, & Medley, 2016).

-

Een vermindering van de hypergevoeligheid van de perifere zenuwen en een stimulatie van
de productie van endogene opioïden, die op hun beurt de pijn moduleren en de stemming
verbeteren. Dit zou kunnen leiden tot een verminderde pijngewaarwording of milde sedatie
tijdens de postpartum periode (Wambach & Spencer, 2021) (Tijdens de zwangerschap is er
een verhoogde pijngevoeligheid door het verhoogd niveau van oestrogenen, die de perifere
en centraal pijnmechanismen stimuleren. Eens de placenta is geboren, dalen de oestrogenen
en ook de pijngevoeligheid).

-

Het Melk Ejectie Reflex (MER), ook wel de toeschietreflex genoemd. Het zorgt voor het
samentrekken van de myoepitheelcellen (spiercellen) rond de alveoli (melkcellen) wat de
moedermelk doorheen de melkkanalen doet stromen (Wambach & Spencer, 2021).

STS zorgt voor rust en verhoogde sociale respons. Het verbetert het opvoedingsgedrag en kan het
ouderschapsgedrag versterken (Moore et al., 2016). Door STS herkent mama beter de signalen van
haar baby, reageert ze er sneller en zelfverzekerder op. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen in de zorg
voor haar baby en een positieve interactie tussen beiden (Rutgers & Meyers, 2015) en speelt een zeer
belangrijke rol in de moeder-kind binding (Rosenberg & Trevathan, 2018). Mama’s die STS hadden
toegepast na de geboorte, hadden een grotere voorkeur voor dezelfde postnatale zorg in de toekomst
(Wambach & Spencer, 2021).

3.2.4.2 Nadelen van STS
In de literatuur wordt STS soms geassocieerd met ‘Sudden Unexpected Postnatal Collapse’ (SUPC),
letterlijk vertaald als plotse onverwachte postnatale terugval. Men spreekt over ‘SUPC’, ‘wanneer een
gezonde pasgeborene van meer dan 35 weken zwangerschap en een tien-minuten-apgarscore van
boven de 7/10 plots, onverwacht een ernstige terugval kent in de eerste postnatale week’. Een derde
van de gevallen zouden voorvallen binnen de twee uur na de geboorte (Wambach & Spencer, 2021).
In ‘The Journal of Pediatrics’ wordt SUPC omschreven ‘als een zeldzame en fatale gebeurtenis bij een
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gezonde pasgeborene die resulteert in een tijdelijke of permanente stopzetting van de ademhaling,
cardiorespiratoir falen, verstikking of beknelling’ (Bartick, Boisvert, Philipp, & Feldman-Winter, 2019).
Uit de studie van Moore et al. (2016) blijkt een prevalentie SUPC van 2,6 – 5 baby’s/100000 geboortes,
waarvan 0-1,1 sterfte/100000 geboortes. Deze studie bekeek gegevens in Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. De eerste twee uur na de geboorte zijn cruciaal en de volgende factoren kunnen
een risico zijn (gebaseerd op Wambach & Spencer, 2021):
-

De buikligging van de baby.

-

De houding van de baby die tot verstikking kan leiden.

-

De vermoeidheid van de mama.

-

Geen of onvoldoende toezicht door medisch personeel de eerste 2 uur post partum en tijdens
de BV.

-

Gebruik van materneel verdovende middelen.

-

Afleiding van de mama.

-

Eerste geboorte voor de mama omwille van geen ervaring

-

Maternele obesitas.

Tijdens STS na een geboorte komen verschillende van deze factoren voor. Dat leidt tot enige
bezorgdheid. Men heeft zich de vraag gesteld of het implementeren van het BFHI (Baby Friendly
Hospital Initiative), waaronder STS het eerste uur na de geboorte, niet heeft geleid tot een stijgend
aantal sterftegevallen binnen de zes dagen na de geboorte. In the Journal of Pediatrics (2019) is er
onderzoek gedaan naar het verband tussen BFHI, STS en SUPC en kwam men tot de conclusie dat het
implementeren van het BFHI en STS na de geboorte eerder samengaan met een daling van
sterftegevallen binnen de eerste 6 dagen na de geboorte, al wijst dit niet op een oorzakelijk verband.
Het betekent daarnaast ook niet dat SUPC niet gebeurt. Daarom is het zeer belangrijk dat STS op een
veilige manier wordt toegepast (Bartick et al., 2019).

Hoe STS toepassen op een veilige manier?
Opdat STS op een veilige manier zou kunnen gebeuren is het belangrijk dat de mama een halfzittende
houding aanneemt (tussen 30-45°) en niet plat op de rug ligt. Om afkoeling te voorkomen wordt de
baby eerst goed afgedroogd en daarna in buikligging, met de buik bloot en tegen de borststreek van
de mama gelegd. De baby wordt best in de lengterichting gelegd tussen de beide borsten, waarbij het
gezicht iets hoger gelegen is dan de borst en het hoofd van de baby op zij gedraaid is. Daarna wordt
de baby toegedekt. Het is ontzettend belangrijk dat de luchtweg vrij is en dat neus en mond van de
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baby duidelijk zichtbaar zijn. Het hoofdje wordt naar één kant gedraaid en is in extensie zodat er een
opening is tussen de kin en de borst. De armen en benen van de baby zijn gebogen. De eerste twee
uur post partum moet er constant toezicht zijn, waarvan heel regelmatig (om de 30 min) toezicht door
medisch personeel. Tijdens deze periode is observatie van de baby heel belangrijk. Onder meer de
ademhaling, kleur en temperatuur van de baby dienen gecontroleerd te worden. Daarom is het
belangrijk dat de mama zo weinig mogelijk wordt afgeleid, bijvoorbeeld door GSM of televisie. Verder
onderzoek naar SUPC is zeker nog nodig (Wambach & Spencer, 2021). Zie onderstaande schets in
figuur 1 voor een weergave van een veilige STS-houding.

Figuur 1. Schets van een veilige STS-houding Ó Thomas Swerts

Contra-indicaties voor STS
Hieronder worden enkele situatie weergegeven waarbij de toestand van de mama of het kind ervoor
kan zorgen dat STS niet mogelijk is (gebaseerd op Elsaharty & McConachie, 2017):
-

Bij sectio onder algemene narcose.

-

Bij een situatie waarbij maternele of neonatale complicaties worden verwacht.

-

Bij prematuriteit, afhankelijk van de situatie.

-

Bij zieke mama of baby.

-

Bij onvoldoende personeel.

-

Bij weigering van de ouders.
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STS, baby ingebakerd, aangekleed of verwijderd van mama (in een bedje)
Onderzoek heeft uitgewezen dat de manier waarop de baby bij de mama gehouden wordt (STS,
ingebakerd, aangekleed of verwijderd) effect heeft op verschillende aspecten.
a) Fysiologische voordelen
In de cochrane studie van Moore et al. (2016) werd onder andere gezocht naar de fysiologische
voordelen voor de baby wat betreft de hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie, bloedsuikergehalte en
temperatuurregulatie in de verschillende situaties (STS, ingewikkeld, aangekleed of verwijderd). Uit
deze vergelijkende studies blijkt dat baby’s zeker geen groter risico lopen met betrekking tot de vitale
parameters wanneer ze STS liggen bij de mama. Om de fysiologische voordelen, bij de aanpassing van
een pasgeborene aan het extra-uteriene leven, extra te onderbouwen zijn er echter grotere studies
nodig. Het meest relevante resultaat van dit onderzoek was de betekenisvolle stijging van het
bloedsuikergehalte bij de baby tijdens STS (Moore et al., 2016).
b) Stressvermindering bij de baby
In de studie van Bystrova et al. (2003) deed men onderzoek naar de temperatuur van de baby in de
verschillende situaties (STS, ingebakerd, aangekleed of verwijderd). De temperatuur werd gemeten op
verschillende plaatsen (oksel, op de dij, aan de rug en op de voeten). De temperatuur steeg gelijkaardig
ter hoogte van de oksel, dij en de rug in alle situaties. Bij de voettemperatuur stelde men echter een
groot verschil op. De voettemperatuur daalde bij de baby’s die verwijderd waren van hun mama, maar
de daling was het grootst bij de groep ingebakerde baby’s. Daarentegen steeg de voettemperatuur in
de STS-groep. Omdat men in deze studie de voettemperatuur controleerde, kon de stijging in
temperatuur niet alleen te wijten zijn aan overdracht van temperatuur van mama naar baby. STS zorgt
voor activatie van het parasympatisch zenuwstelstel wat voor een betere perifere bloedstroom zorgt
en de voettemperatuur doet stijgen. STS vermindert de stress veroorzaakt door de geboorte (Bystrova
et al., 2003).
c) Effect op de moeder-kind relatie
In een ‘Randomized Controlled Trial (RCT) van Bystrova (2009) deed men onderzoek naar het effect op
de moeder-kind binding één jaar na de geboorte in de verschillende situaties (STS, ingebakerd,
aangekleed of verwijderd). Men deed dit aan de hand van de PCERA (Parent-Child-Early Relational-
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Assesment) variabelen (Clark, 1997) (zie bijlage 3). De PCERA evalueert maternele gedragingen, maar
ook de gedragingen van de baby en de interactie tussen beiden. Uit deze studie blijkt dat STS en/of
vroeg zuigen gedurende twee uur na de geboorte een positieve invloed hebben op de PCERAvariabelen. Dat uit zich in een beter moedergevoel, een betere zelfregulatie van het kind en een betere
interactie tussen moeder en kind één jaar na de geboorte. De effecten op de PCERA-variabelen worden
veroorzaakt door sensorische stimulatie (door warmte, aanraking of door het zuigen). Dit betekent dat
BV (door het zuigen) zorgt voor een betere moeder-kind relatie, onafhankelijk van het feit dat de baby
al of niet is aangekleed. Geeft de mama geen BV of lukt de BV niet onmiddellijk na de geboorte, dan
geeft STS hetzelfde positieve resultaat. In dit geval is rechtstreeks huid-op-huidcontact erg van belang
(Bystrova et al., 2009).
Een baby gescheiden van de mama is meer ontregeld en toont minder wederzijds interactie. In dit
onderzoek is er weinig verschil tussen een baby aangekleed in mama’s armen (zonder BV) en een baby
verwijderd van mama (Bystrova et al., 2009).
In de reüniegroep, waarbij na twee uur scheiding moeder en kind terug herenigd worden door RI
(rooming-in: moeder en kind in dezelfde kamer), stelt men vast dat PCERA-variabelen nog steeds
suboptimaal zijn. Hieruit wordt vastgesteld dat twee uur scheiding na de geboorte niet kan worden
gecompenseerd door RI na twee uur. Dit ondersteunt de bevinding van het bestaan van een vroege
gevoelige periode onmiddellijk na de geboorte, waarin moeder en kind de optimale kansen krijgen om
elkaar te beïnvloeden en hun onderlinge interactie te ontwikkelen (Bystrova et al., 2009).
In de groep ingebakerde baby’s duiden de PCERA-variabelen op minder positieve effecten. In deze
studie zijn de baby’s heel strak ingebakerd door middel van zes verschillende lagen. Door het inbakeren
zijn de bewegingen beperkt en is de lichaamstaal belemmerd. Daarom wordt in deze studie
verondersteld dat inbakeren kan bijdragen tot een minder goede interactie tussen mama en baby
(Bystrova et al., 2009).

Verschillende instinctieve stadia tijdens STS
In de studie van Widström (2019) is onderzoek gedaan naar het gedrag van een gezonde, voldragen,
alerte baby, bij wie STS wordt toegepast de eerste uren na een niet instrumentele vaginale geboorte.
De hoge oxytocine-concentratie in het bloed van de mama en de zeer hoge concentratie
catecholamines in het bloed van de baby spelen hierbij een rol. De baby is voor een periode van
ongeveer anderhalf uur alert, waarna hij/zij moe wordt en in slaap valt. Wanneer de baby tijdens die
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periode STS ligt bij de mama, doorloopt hij/zij 9 instinctieve stadia (zie figuur 2). Dit gaat samen met
een vroege coördinatie van de vijf zintuigen: zien, horen, aanraken, proeven en ruiken en
supplementair ook bewegen. Het wijst op het bestaan van een gevoelige periode voor mama en baby
onmiddellijk na de geboorte (Widström, Brimdyr, Svensson, Cadwell, & Nissen, 2019).

Figuur 2. Schematische voorstelling van de negen instinctieve stadia van een pasgeboren baby

1) De geboortekreet
De geboortekreet is de eerste ademhaling, waarbij de longen voor de eerste keer open gaan. Deze
eerste schreeuw kan gepaard gaan met een moro-reflex, het abrupt opengaan van de ogen, hoesten,
spanning in het lichaam, grimassen, etc. Het hoesten gaat gepaard met ophoesten van vruchtwater
om de luchtwegen vrij te maken. Daarbij komt nog dat de hoge concentratie van catecholamines in
het bloed van de baby helpen om het vruchtwater uit de luchtwegen te absorberen. Onmiddellijk na
de geboorte het hoofd van de baby lager houden dan de romp helpt voor een vlottere afvloeiing van
vocht. De AAP en ACOG zijn ervan overtuigd dat aspiratie van de luchtwegen niet nodig is (Widström
et al., 2019).
Daarna wordt de baby op een veilige manier STS gelegd (zie 3.2.5). De baby moet niet onmiddellijk aan
de borst worden gelegd, want de baby is nu nog niet klaar om te drinken. We drogen de baby af en
dekken toe met een warme doek. Het uitstellen van het afklemmen van de navelstreng (na 180
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seconden) is vooral belangrijk bij hoog risicokinderen waardoor er minder kans is op anemie op 8-12
maanden. Het ideale moment, ook bij gezonde voldragen kinderen, is volgens de WHO nadat de longen
zijn gevuld met lucht en de longbloedstroom is toegenomen. Een andere aanbeveling is de klem niet
te dicht te plaatsen tegen de buik van de baby omdat de klem in buikligging als hinderend kan worden
ervaren tijdens STS. De baby onmiddellijk aan de mama geven zorgt voor een heel intens moment dat
een diepe impact heeft.
Daarna volgt een belangrijke tijd van observatie, waarbij de baby de volgende acht stappen doorloopt.
Deze observaties gebeuren best op een discrete manier, waarbij de ouders worden betrokken in het
gedrag van hun baby zodat ze de instinctieve stadia begrijpen en STS op een veilige manier kan
gebeuren (Widström et al., 2019).

2) Relaxatie:
Tijdens deze ontspanningsfase is de pasgeboren baby zeer rustig en stil en maakt hij/zij geen
bewegingen. Een zuigreflex opwekken zou nu niet mogelijk zijn. De baby hoort de harstslag van de
mama, een vertrouwd geluid uit de baarmoeder, wat troost brengt na de geboorte. De hoge
concentratie van catecholamines in het bloed van de baby zorgen voor een hogere pijngrens bij de
baby. De baby vertoont tijdelijk minder interesse voor de omgeving. Dit is vaak ook het moment
waarbij personeel zich zorgen maakt. Ze gaan de baby prikkelen door aanraking of massage, of de baby
herpositioneren en zo de relaxatie verstoren. Normaal reageert de baby hierop door te wenen en
grimassen te vertonen. Dit is een beschermende reflex (Widström et al., 2019).

3) Wakker worden:
Zoals de titel beschrijft wordt de baby in dit stadium wakker. Hij/zij begint geleidelijk aan te bewegen.
Het zijn in eerste instantie kleine bewegingen van het hoofd, het gezicht, de schouders en de mond en
de ogen beginnen open te gaan. Op een bepaald moment zijn de ogen stabiel en gefocust (Widström
et al., 2019).

4) Actief zijn:
In dit stadium wordt de baby echt actief en gaat het volledige lichaam in beweging. De baby begint het
hoofd op te tillen en te wroeten. Hier worden ook de tongbewegingen duidelijker, soms voorbij de
lippen. Deze tongbewegingen kunnen beïnvloed worden door gebruik van medicatie waaronder
pethidine. Tijdens de zwangerschap heeft de tepel meer pigment gekregen. Dit helpt de baby om de
tepel gemakkelijker te vinden. Na de geboorte is het tepelhof en zijn de klieren van Montgomery meer
uitgesproken. Er is een link tussen de geur afkomstig van de Montgomery klieren en de geur van
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vruchtwater. Dat zorgt ervoor dat de baby die geur herkent waardoor hij of zij automatisch zich in die
richting gaat bewegen. De baby raakt de borst met de handen aan en brengt zijn of haar hand naar de
mond. Het is met andere woorden een ‘pad van geuren met levenslange gevolgen’. Dit wetende is het
dus verstandig om dit proces niet te doorbreken (Widström et al., 2019). Door wat vruchtwater op de
handen van de baby te laten, zal de baby geholpen kunnen worden om sneller de borst van de mama
te vinden (Wambach & Spencer, 2021)
Eenmaal de baby de tepel heeft ontdekt, wordt hij/zij aangetrokken door de stem van zijn of haar
mama, een geluid dat de baby herkent vanuit de baarmoeder. Zo ontstaat het eerste oogcontact
tussen mama en haar baby, wat gepaard gaat met open pupillen. Dit gebeurt ongeveer een half uur
na de geboorte. Er wordt gesuggereerd dat daar de moeder-kind binding start omdat ouders dit
omschrijven als een onvergetelijk moment (Widström et al., 2019).

5) Rustperiode:
De rustfase kan zich situeren in verschillende stadia. Het is een periode waarbij de baby een rustpauze
inlast. Dit kan gebeuren tijdens een stadium of bij de overgang naar een volgend stadium. Het is
belangrijk om de baby deze rustpauze te gunnen. Onderzoek bij volwassenen laat zien dat ‘awake rest’
bijdraagt tot de consolidatie van herinnering, wat belangrijk is in een leerproces. Deze rustfase wordt
door zowel ouders als hulpverleners vaak verkeerd gezien als ‘niet meer willen’ met als gevolg dat de
baby wordt weggenomen van bij de mama en de eerste zorgen worden toegepast (Widström et al.,
2019).

6) Kruipen:
In dit stadium gaat de baby zich letterlijk bewegen naar de tepel, kruipen naar de borst. Hij/zij
verplaatst zich van een positie tussen de borst in de richting van de tepel. Soms gebeurt dit heel subtiel,
maar het kan ook met grote actieve bewegingen. De bewegingen waarbij de baby duwt met de voeten
op de baarmoeder zorgt dat de baarmoeder gaat samentrekken en zorgt voor een vlotte nageboorte.
In dit stadium is het belangrijk dat de baby zich kan afduwen met de voeten, wat niet altijd het geval
is. Wanneer de mama een halfzittende houding aanneemt en de baby met de buik op de borststreek
ligt, heeft de baby meer controle over zijn/haar bewegingen en kan hij/zij zich afduwen. Eventueel kan
steun door de handen helpen. Het gewicht van de baby wordt meer en meer verplaatst naar één kant.
Daarom is het belangrijk dat de arm van mama goed ondersteund wordt. Ook tijdens dit proces is het
belangrijk dat we inspanningen van de baby niet verstoren door de baby op te nemen of het lichaam
te draaien (Widström et al., 2019).
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7) Vertrouwd raken:
Dit stadium van kennismaking kan 20 minuten of langer duren. Het is de periode waarin de baby
vertrouwd raakt met de borst. De pasgeborene gaat de borst masseren, de tepel ruiken, tepel en
tepelhof likken en de tongbewegingen worden actiever. De baby kan geluiden maken met de mond en
de lippen. Ook hier speelt geur een belangrijke rol. Dit betekent dat gezondheidswerkers hier beter
niet interfereren. Dit alles zorgt voor een toename van oxytocine, wat de toeschietreflex zal stimuleren
en de tepel door het likken wordt gevormd. Op die manier bereidt de baby zich voor op de aanhechting
aan de borst en de eerste keer zuigen. De positie van de tong is hier zeer belangrijk, want de baby
moet de tong naar de onderkant van de mond brengen. Het is een leerproces van oraal motorische
functies dat van essentieel belang is en waar de baby de tijd voor moet krijgen. Het contact tussen de
kin en de borst is belangrijk voor een diepe aanhap. Het is goed mogelijk dat de baby één of tweemaal
zuigt en daarna weer loslaat, wat niet betekent dat de baby zich niet kan hechten. Ook hier last de
baby rustpauzes in die terug verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden (Widström et al., 2019).

8) Zuigen:
Nu is het moment aangebroken waarop de baby de tepel aanhapt en de eerste BV kan beginnen.
Wanneer de baby zelf aanhapt, is de mond groot open wat beschermt tegen pijnlijke tepels. Het is
opmerkelijk dat de handen van de baby die eerst zo actief waren nu stoppen met bewegen en de ogen
nu zeer gefocust zijn. Dit moment waarbij de baby zelfstandig de borst aanhapt is een ideale start. De
baby lost en corrigeert de aanhap wanneer het nodig is. Hier is geen hulp noodzakelijk. Baby’s die na
de geboorte zelf de borst aanhappen, hebben het minst problemen met BV, aanhappen en
melktransfer. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de mama (Widström et al., 2019).
Zuigen aan de borst stimuleert het vrijkomen van prolactine bij de mama. Prolactine is een hormoon
dat belangrijk is voor de melkproductie (Wambach & Spencer, 2021).

9) Slapen:
Ongeveer anderhalf uur na de start van STS wordt de baby moe en valt hij/zij in slaap. De oxytocine,
die zowel bij de moeder als bij de baby wordt vrijgegeven, zorgt voor een afgifte van gastro-intestinale
hormonen, waaronder cholecystokinine (CCK) en gastrine. Deze hoge Spiegel van CCK (zowel bij mama
als baby) zorgt voor een betere vertering, ontspanning en een bevredigende slaap na het eten
(Widström et al., 2019)
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Invloed van medicatie op het instinctief gedrag van de baby het eerste
uur na de geboorte
In de cohortstudie van Brimdyr et al (2019) werd gekeken naar de invloed van synthetische oxytocine
(synOT) en epidurale anesthesie (EA), in dit geval gebruik van fentanyl (Fent), op de instinctieve
gedragingen van de baby het eerste uur na de geboorte. Per stadium werd gekeken of synOT of Fent
of een combinatie van beiden een invloed hadden, dit in vergelijking met een spontane vaginale partus
zonder medicatie. In onderstaande figuur (zie figuur 3) worden de resultaten schematisch voorgesteld.
In deze studie werd geen verschil in zuigen vastgesteld wanneer STS met minder dan 10 minuten was
uitgesteld of wanneer STS gedurende minder dan 10 min werd onderbroken ten opzichte van baby’s
die continu STS-contact ervaarden. Dit betekende dat wanneer STS langer dan 10 min was
onderbroken, deze gegevens niet in de studie werden opgenomen (Brimdyr et al., 2019).

N=25

N=12

N=16

N=10

Figuur 3: Weergave van de duur van de verschillende stadia voor vier condities waarbij synOT: synthetische oxytocine en
Fent: fentanyl (Brimdyr et al., 2019).

De resultaten in deze studie waren als volgt. De geboortekreet was het langst in de groep baby’s waar
geen medicatie aan de mama was toegediend en het kortst daar waar enkel Fent was toegediend. In
de drie daaropvolgende stadia, namelijk relaxatie, wakker worden en terug actief worden was geen
significant verschil op te merken. Tijdens de rustfase stelde men vast dat de tijd van de rustfase
significant koter was wanneer mama enkel synOT kreeg toegediend. De kruipfase was het kortst en
het meest efficiënt wanneer mama geen medicatie kreeg toegediend en het langst wanneer enkel
synOT was toegediend. Het moment waarop de baby zoekend de borst ontdekt (het stadium van
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vertrouwd raken) was het kortst wanneer zowel synOT als Fent was toegediend. In deze fase zorgen
de gedragingen van de baby er juist voor dat endogene oxytocine en prolactine spiegels stijgen. In het
stadium van zuigen werd niet zozeer naar de duur, maar wel naar het al of niet kunnen zuigen aan de
borst geëvalueerd. De kans tot zuigen was het kleinst wanneer zowel synOT als Fent was toegediend.
Slechts één baby van de tien uit de groep waar mama geen medicatie kreeg bereikte het stadium van
slapen. Dit was niet onverwacht aangezien baby’s meestal pas na anderhalf tot twee uur dit stadium
bereiken, maar in deze studie werd de evaluatie door middel van video-opname na één uur beëindigd.
De kans dat STS later werd gestart of minder dan 10 minuten werd onderbroken was groter in de groep
baby’s waar mama zowel synOT als Fent kreeg toegediend. Uit deze studie blijkt een verband tussen
toediening van synOT en/of Fent tijdens de arbeid en het veranderd instinctief gedrag van de baby het
eerste uur na de geboorte (waaronder ook het zuigen) (Brimdyr et al., 2019).
Ook volgens Widström et al. (2019) is er steeds meer bewijs over de negatieve gevolgen van Fent en
synOT op het succes van BV. Dit sluit niet uit dat de baby ook succesvol de negen stadia kan doorlopen
en de borst goed kan aanhappen. Bij EA en het gebruik van Fent, werd Fent 24 uur na de geboorte nog
gevonden in de urine van de baby. Afhankelijk van de dosis kan Fent het gedrag, waaronder het
zuiggedrag, onmiddellijk na de geboorte beïnvloeden (Widström et al., 2019). De laatste jaren
gebruiken anesthesisten wel minder verdoving. Wambach (2021) vermeldt verschillende studies met
tegenstrijdige resultaten over het effect van EA op het zuiggedrag van de baby. Interventie gedurende
de arbeid, geboorte en postpartumzorg kan een invloed hebben op de vaardigheid van een baby om
te drinken (Wambach & Spencer, 2021).

Belang van de duur van STS
Takahashi et al. (2011) deden een vergelijkende studie tussen baby’s die binnen de vijf minuten na de
geboorte STS lagen met hun mama en baby’s die pas na vijf minuten STS ervaarden. Tegelijkertijd werd
ook de duur vergeleken: minder of langer dan 60 minuten. Men stelde vast dat baby’s die sneller en
langer STS ervaarden, stabieler waren wat betreft hartslag en ademhaling en minder stress ervaarden.
Een studie van Bramson et al. (2010) wees op een positieve relatie tussen de duur van STS en de kans
op exclusief BV (Wambach & Spencer, 2021). Een studie van Gomez et al. (1998) toonde aan dat de
duur van STS een bepalende factor kan zijn voor het succes van de BV (Wambach & Spencer, 2021).
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Belang van ononderbroken STS
Righard en Alade (1990) deden onderzoek naar het verschil tussen continu STS de eerste uren na de
geboorte en STS die na 20 minuten voor een periode van 20 minuten werd onderbroken en daarna
terug werd opgestart. Er werd nagegaan of onderbreking van STS-effect had op het zuiggedrag van de
baby. Er was een significant verschil tussen het succesvol, efficiënt zuigen van de baby aan de borst bij
geen onderbreking van STS ten opzichte van de groep baby’s waar STS wel werd onderbroken. In deze
studie werd ook aangetoond dat het gebruik van pethidine een negatieve invloed had op het
zuiggedrag van de baby (Righard & Alade, 1990).

Wanneer STS onderbroken wordt, is de baby gedesoriënteerd en ervaart hij/zij een stressmoment In
dat geval moet de baby éénmaal terug bij de mama de verschillende stadia doorlopen Ook al verloopt
dit een tweede keer sneller, toch kan een onderbreking voor een vertraging zorgen. Daardoor is de
kans groter dat de baby niet meer zal zuigen aan de borst, want na ongeveer 1,5 uur valt de baby in
een diepere slaap (Phillips, 2013; Wambach & Spencer, 2021).
STS stimuleert de recent ontdekte c-afferente zenuwen op de borst van mama en kind (Olausson et
al., 2010). Deze zenuwen zijn gevoelig voor één soort van aanraking en ze worden geactiveerd bij
continu, warm aangenaam menselijk contact zoals STS. Die stimulatie wordt niet op dezelfde manier
veroorzaakt wanneer contact in fases verloopt. Door prikkeling van deze zenuwen wordt oxytocine
vrijgegeven in de hersenen (Ludington-Hoe, 2015).
Verschillende zorgactiviteiten voor de baby kunnen stressvol zijn. Verluieren van een baby kan stress
veroorzaken, voornamelijk bij prematuren, maar zo ook het verplaatsen van de baby weg van de mama
of naar de mama toe (Ludington-Hoe, 2015).

Uit de studie van Brimdyr et al. (2019) wordt echter geconcludeerd dat vertraagde initiatie van BV met
10 minuten of een onderbreking van minder dan 10 minuten geen verschil teweeg brengt op het
zuigen van de baby het eerste uur na de bevalling (Brimdyr et al., 2019).

Invloed van STS op immuniteit en levenslange bescherming
Het maternele microbioom wordt niet alleen overgebracht tijdens de passage door het baringskanaal.
Ook bij STS komt de baby in aanraking met de huidflora van de mama. De postnatale darmkolonisatie
van de baby wordt met andere woorden bepaald door meerdere factoren: de maternele flora, de wijze
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van geboorte, vroeg STS, maar ook de neonatale voeding. BV speelt hier ook een belangrijke rol (zie
verder) (Indrio et al., 2017).
De postnatale darmkolonisatie leidt tot specifieke epigenetische kenmerken. Epigenetica bestudeert
in hoeverre omgevingsfactoren, vroege celdifferentiatie kan beïnvloeden en nieuwe fenotypische
eigenschappen kan creëren zonder het DNA van de cel te veranderen. Dit gebeurt zowel in de
zwangerschap als in de vroeg neonatale periode. Dit wordt de epigenetische modificatie genoemd.
Deze omgevingsfactoren zijn zowel pre- als postnataal, namelijk: voeding van mama en pasgeboren,
blootstelling aan verontreinigende stoffen en samenstelling van het microbioom. Dit bepaalt de
epigenetische kenmerken die zorgen voor de barrière eigenschappen van het darmslijmvlies en spelen
een beschermende rol later. Ze hebben invloed op de levenslange gezondheid en ziekte door
verandering van de immuunrespons (Indrio et al., 2017).
Onderzoek naar epigenetica en microbioom is nog lopende en benadrukt het belang van een optimaal
microbioom die nog versterkt wordt door BV. Er is namelijk een wederzijdse interactie tussen de
hersenen en de darmorganen. Men noemt dit de microbiota-darm-hersenas. Het wijst op het verband
tussen de samenstelling van het microbioom en de neuro-cognitieve en gedragsontwikkeling.
Verstoring van het microbioom, bijvoorbeeld door verstoring van STS, kan een rol spelen bij de
gevoeligheid voor latere ziekten (zoals: obesitas, diabetes, allergieën, astma, auto-immuniteit, etc.).
Het zou ook aan de basis kunnen liggen van necrotiserende enterocolitis (Indrio et al., 2017).

Invloed van STS op de hersenontwikkeling
Bij de geboorte zijn de hersenen nog niet volledig ontwikkeld. De cellen zijn wel allemaal aanwezig,
maar de myelinisatie en de synaptische ontwikkeling is nog niet volledig. STS activeert de amygdala
(gelegen diep in het centrum van de hersenen) (Phillips, 2013). Het is een structuur die betrokken is
bij het emotioneel geheugen en het draagt bij tot de rijping van deze vitale hersenstructuren. In het
brein van de baby worden synaptische verbindingen gevormd en ontstaan functionele hersencircuits.
Prescot et al. (1974) heeft aangetoond dat aanraking en beweging allebei noodzakelijk zijn voor een
normale hersenontwikkeling en preventief bescherming kunnen bieden tegen depressie en geweld.
Shore et al. (1994) bestuderen het verband tussen hechting en hersenontwikkeling. Zij benadrukken
dat vroege gebeurtenissen tussen mama en baby positieve en negatieve gevolgen kunnen hebben voor
de structurele organisatie van de hersenen. Het brein van de baby zal zich zo ontwikkelen, zodat dit
het meest geschikt is voor de omgeving waarin de baby wordt geboren. Wordt de baby in een
traumatische of vijandige omgeving geboren, dan zou het brein zich ontwikkelen met een focus gericht
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op voorzichtigheid en verdediging. Een baby opgegroeid in een ondersteunende omgeving geeft het
brein de kans tot groeien en gedijen. Hoe later het proces van binding start na de geboorte, hoe
moeilijker en hoe groter het risico tot onvolledige of onveilige binding. Alles wat de moeder-kind
binding ondersteunt, ondersteunt de ontwikkeling van de hersenen (Phillips, 2013).

Barrières voor het implementeren van STS
Het niet toepassen van STS kan verschillende redenen hebben. Eén voorbeeld daarvan is het toepassen
van routinehandelingen zoals wegen, meten, etc. Vaak zijn het procedures die ook op een later tijdstip
kunnen gebeuren, maar waarbij STS toch wordt onderbroken, omdat die werkwijze een gewoonte is
geworden. Hier kunnen we spreken over een achterhaald beleid en procedures die het belang van STS
niet benadrukken. Hier verandering in brengen is vaak moeilijk, omdat verandering weerstand opwekt.
Het niet toepassen van STS kan ook te wijten zijn aan het feit dan personeel niet getraind of
onvoldoende geïnformeerd is over het belang van STS. Een tekort aan personeel kan ook aan de
oorzaak liggen. Ouders die niet geïnformeerd zijn over het belang van STS willen juist dat hun baby
wordt ingewikkeld omdat ze schrik hebben dat hun baby zal afkoelen. Gebrek aan privacy kan ten
slotte ook een verstorende factor zijn (Rutgers & Meyers, 2015).

Aanbevelingen door WHO en Unicef
WHO en Unicef raden aan om STS toe te passen onmiddellijk na de geboorte tot en met de eerste BV.
Routinehandelingen zoals wegen, meten, temperaturen, vaccinaties etc. worden best uitgesteld tot na
de eerste BV. De eerste keer drinken aan de borst is zowel voor de mama als haar baby een leerproces.
Daarom is privacy belangrijk en moet bezoek nog even uitgesteld worden (UNICEF & WHO, 2018). Als
hulpverlener moeten we zorgen voor een comfortabele houding van de mama. De mama zit best in
een halfzittende houding met goede ondersteuning van de arm door middel van kussens, oogcontact
tussen de mama en de baby is nodig en er mag geen druk zijn op het hoofdje van de baby (Wambach
& Spencer, 2021).
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3.3 De eerste borstvoeding
Definitie
De vroege eerste borstvoeding betekent ‘de borstvoeding binnen het uur na de geboorte’ (UNICEF &
WHO, 2018).

Voordeel van STS bij BV
STS:

-

Kan bijdragen tot langer en exclusief BV (Wambach & Spencer, 2021).

-

Kan bijdragen tot een betere start van de BV en een efficiëntere BV (Wambach & Spencer,
2021)

-

Kan leiden tot een groter melkvolume 2-4 weken postpartum (Moore et al., 2016; Wambach
& Spencer, 2021)

-

Kan een bevorderende factor zijn bij baby’s die moeilijkheden ondervinden met het
aanhappen van de borst. STS zorgt ervoor dat de baby rustiger wordt, waardoor het
aangeboren instinct terug actiever wordt en de baby als het ware instinctief beter de borst in
het mondje kan nemen. Bij baby’s die daarentegen als het ware werden opgedrongen aan de
borst, had dit het tegenovergestelde resultaat en leidde dit meer tot een aversie (Widström et
al., 2019).

Factoren van STS die bijdragen tot een eerste keer BV
Ongeveer anderhalf uur na de geboorte is de baby zeer alert. Dit is het ideale moment om te streven
naar de eerste BV. Tijdens die gevoelige periode bestaat de kans dat de baby instinctief de tepel kan
aanhappen (zie 3.2.8) (Widström et al., 2019). STS is een krachtig vagaal stimulerend middel en werkt
door zintuiglijke prikkels zoals aanraking, warmte, zuigen, ruiken en horen. Die zintuigelijke stimulatie
zal oxytocine vrijgeven in het bloed van de mama. Oxytocine zorgt voor een tepelerectie en het
toeschietreflex van de moedermelk (Moore et al., 2016; Wambach & Spencer, 2021). De baby ruikt
aan de borst, likt en hapt uiteindelijk de borst aan. De zuigreflex van de baby na de geboorte is zeer
intens aanwezig. Bevrediging van deze zuigreflex is zeer belangrijk in het leerproces (Widström et al.,
2019). De concentratie catecholamines (hier noradrenaline) in het bloed van de baby bevordert de
ontwikkeling van het neonatale reuksysteem, waardoor de reactie op geurtjes verhoogd is in de eerste
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uren na de geboorte. Geur helpt de baby bij het lokaliseren van de tepel waardoor de pasgeboren zich
beter kan hechten aan de tepel (Moore et al., 2016; Rosenberg & Trevathan, 2018).

Waarom BV geven?
BV geven heeft heel wat voordelen. In wat volgt worden enkel die voordelen van BV, die gerelateerd
zijn aan dit onderwerp, besproken. In bijlage 2 worden nog andere voordelen van BV genoemd.
-

Bij inname van de eerste druppels colostrum (de eerste moedermelk) krijgt de baby al
onmiddellijk antistoffen (Wambach & Spencer, 2021).

-

Moedermelk bevat 200 verschillende oligosachariden. Die hebben geen nutritionele waarde,
maar wel een beschermend effect. Ze dienen als voedsel voor de gunstige bacteriën, ook wel
de prebiotica genaamd en voorkomen op die manier groei van pathogene kiemen. Op die
manier zijn ze een bescherming tegen diarree en respiratoire infecties (Wambach & Spencer,
2021).

-

Microbioom van de mama wordt bij BV ook via de entero mammary pathway overgebracht
naar de baby en draagt bij tot een betere darmflora van de baby. Het microbioom van de baby
die BV krijgt is veel meer in balans en zorgt voor een sterker immuunsysteem (Wambach &
Spencer, 2021).

Belang van colostrum
Colostrum is enorm rijk aan voedingsstoffen en antilichamen. Je kan het vergelijken met een eerste
vaccin dat de pasgeborene beschermt tegen infecties en sterfte (UNICEF & WHO, 2018). Ten opzichte
van mature melk is colostrum rijker aan proteïnen, mineralen en zijn carbonaten, vetten en vitaminen
lager in concentratie. Yang et al. (2017) konden 297 verschillende proteïnen identificeren, die vooral
bepalend zijn voor de ontwikkeling van het immuunsysteem. Er is ook een hogere concentratie van
secretoire immunoglobulines en groeifactoren, waaronder de epidermale groeifactor en de colon
stimulerende factor (Wambach & Spencer, 2021). Colostrum zal de eerste vitale voeding bieden aan
de zich ontwikkelende darmmicrobiota van de baby, die betrokken zijn bij de expressie van de genen
(Widström et al., 2019).

29

Onderscheid tussen STS en baby in doeken gewikkeld, aangekleed of
verwijderd van mama in een bedje
In een cochrane studie van Moore et al. (2016) is een vergelijkende studie gemaakt tussen STS en de
standaard zorg (waarbij pasgeborenen in doeken worden gewikkeld of met kleren aan bij mama
worden gelegd) of in een bedje verwijderd van mama ligt. De bedoeling was om het effect aan te tonen
van onmiddellijk of vroeg (binnen de 10 minuten) STS-contact ten opzichte van STS vanaf 10 minuten
tot 24 uur na de geboorte. Tegelijkertijd keek men ook of er een verschil was in resultaat naargelang
de duur van STS (minder of langer dan 60 minuten). Er werd gekeken naar de uitkomst wat betreft de
BV, de duur van de BV, al dan niet uitsluitend BV en de effectiviteit van BV.
Uit deze studie blijkt dat er voldoende bewijs is dat STS BV bevordert, namelijk STS kan bijdragen tot
langere en exclusieve BV. Deze studie kon echter geen ‘dosis-respons-effecten’ van STS aantonen of
de optimale aanvangstijd van STS vaststellen. Er was gebrek aan consistentie in de manier waarop
uitkomsten werden gemeten. Daarom is verder onderzoek noodzakelijk. Deze studie leverde wel
voldoende bewijs ter ondersteuning van het BFHI (Moore et al., 2016).

Belang van BV binnen het uur na de geboorte
BV binnen het uur na de geboorte doet de kans op exclusief BV stijgen. Wanneer BV later dan één uur
na de bevalling start leidt dit vaker tot niet exclusief BV en het stoppen van BV op 1 of 3 maanden.
Langer uitstel van BV kan levensbedreigend zijn. Een studie in de Lancet Global Health (NEOVITA Study
Group, 2016) toont aan dat BV later dan één uur na de geboorte de kans op neonatale en vroege
kindersterfte doet stijgen. Er wordt gesuggereerd dat dit komt door het lager % exclusief BV (NEOVITA
Study Group, 2016; UNICEF & WHO, 2018). BV in de eerste twee uur na de geboorte verhoogt de
melkproductie (Wambach & Spencer, 2021).

Prevalentie van BV binnen het uur wereldwijd
Als je kijkt naar de statistieken wereldwijd, dan zie je dat slechts 42% van de kinderen binnen het uur
BV krijgen. Gegevens zijn niet gekend voor de landen met een hoger inkomen, omdat daar deze
gegevens niet op deze manier worden bijgehouden. De gegevens zijn bekomen door middel van
huishoudelijke enquêtes, waarbij binnen de twee jaar aan de ouders werd gevraagd hoe vlug hun
kindje aan de borst werd gelegd. Voor de landen met een hoger inkomen kunnen we wel zeggen dat
21% van de kinderen nooit de kans krijgt tot BV, terwijl dit in de andere landen slechts 4% bedraagt.
21% komt overeen met 2.600.000 kinderen die de voordelen van BV niet ervaren. De reden van deze
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gemiste kans ligt vaak bij het scheiden van mama en kind, gebrek aan kennis en culturele verschillen
(waarbij aanvullende voeding wordt toegediend) (UNICEF & WHO, 2018).

Maatregelingen van WHO en Unicef in 2018
De WHO en Unicef willen dat er meer financiële middelen worden voorzien voor de bescherming,
promotie en ondersteuning van BV en geven hierbij enkele richtlijnen. Het volgen van de internationale
code voor moedermelk vervangende producten kan hierbij helpen. Onafhankelijke organisaties
moeten controle uitoefenen over de toepassing van deze wetgeving. De kwaliteit van zorg kan
verhoogd worden door aandacht te besteden aan onmiddellijk STS-contact na de geboorte,
gecombineerd met eerste BV (dit voor voldragen, maar ook voor premature baby’s, net zoals na
sectio). De eerste BV is namelijk niet gemakkelijk. Het vraagt om een adequate begeleiding en
ondersteuning van mama en kind. Dit wordt best samen met andere internationale aanbevelingen
waaronder die van WHO/UNICEF geïmplementeerd, namelijk de tien stappen naar een succesvolle BV.
Dit betekent dat onnodige sectio’s best worden vermeden. Het is belangrijk dat ouders goede BVvoorlichting krijgen, ook in geval van sectio. Banden tussen gezondheidswerkers en gemeenschappen
dienen versterkt te worden en gezondheidswerkers zouden BV moeten beschermen, promoten en
ondersteunen Allemaal samen moeten we streven naar een gedragsverandering om het
gemeenschapsbewustzijn met betrekking tot BV vergroten. Ouders moeten ondersteuning kunnen
vragen voor de eerste BV, maar ook feedback kunnen geven. Belangrijk hierbij is om gegevens bij te
houden zodat kwaliteitsverbetering kan geëvalueerd worden (UNICEF & WHO, 2018).
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3.4 Na Sectio
Frequentie
Globaal gezien is het aantal sectio’s gestegen van 13% in 2005 naar 20% in 2017. Deze stijging zie je
overal, uitgezonderd ten zuiden van de Sahara in Afrika. Wanneer een bevalling eindigt met een sectio,
vermindert dit de kans op onmiddellijk STS na de geboorte. De kans dat de baby binnen het uur na de
geboorte tegen de borst van de mama wordt gelegd, is meer dan twee maal zo hoog na een vaginale
bevalling dan na een sectio (UNICEF & WHO, 2018).

Bijkomende factoren die het belang van STS benadrukken bij sectio
Door STS is de mama stabieler na de sectio. De mama is veel meer geconcentreerd op haar baby,
waardoor ze minder pijn ervaart, minder bang is, wat op zich weer merkbaar is in betere vitale
parameters zoals hartslag en bloeddruk (Phillips, 2013). Zoals reeds eerder vermeld is er bij een sectio
een verminderde immuun-activering omdat de baby het baringskanaal niet passeert. STS na sectio
zorgt ervoor dat de baby in contact komt met de ‘goede’ bacteriën van de mama (Rosenberg &
Trevathan, 2018). Bij een sectio is er ook een vertraagde lactogenese. Dit komt door meerdere
factoren. De BV start gemiddeld één uur later dan bij een vaginale bevalling. Dit komt omdat het
sympathisch zenuwstelsel niet op dezelfde manier wordt geactiveerd als bij een vaginale partus. Dit
uit zich in een minder alerte baby, die niet zo gevoelig is voor geuren en meer kans heeft op een
transiënt tachypneu (Moore et al., 2016). Vrouwen die een dingende sectio hebben gehad of onder
stress stonden hebben minder oxytocine impulsen tijdens de BV. Ook de melktoename is vertraagd.
Pas op de zesde dag postpartum zou het melkvolume gelijkgesteld zijn ten opzichte van een mama na
een vaginale partus. Zhang et al. (2016) vonden een verminderd intraoraal vacuum bij baby’s de eerste
24 uren na een sectio in vergelijking met na een vaginale partus (Wambach & Spencer, 2021).
Een studie in Australië (Redshaw et al, 2014) kwam tot de volgende vaststelling. Bij mama’s die
bevallen met sectio en een vroeg en langdurig (meer dan 30 minuten) STS-contact hebben, zagen ze
geen verbetering in de start van BV en BV bij ontslag uit het ziekenhuis. Men suggereerde in deze
studie dat dit kon komen door operatieve medicatie en operatief geïnduceerde stress. Dit zou een
negatieve invloed kunnen veroorzaken op de secretie van oxytocine door stimulatie van de c-afferente
zenuwen. Mama’s die bevallen na sectio, zouden meer BV-problemen hebben dan mama’s die vaginaal
bevallen zijn. Hier is nog langer STS contact misschien noodzakelijk ter compensatie (Ludington-Hoe,
2015).
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Barrières die het implementeren van STS en BV binnen het uur
bemoeilijken
3.4.3.1 Verhoogde kans op maternele en neonatale problemen
Bij de mama na een sectio is er meer kans op bloedingen (die soms uitmonden in hysterectomie),
uterusrupturen, complicaties door anesthesie, shock, cardiale en nierproblemen, trombo-embolieën
en infecties (Rosenberg & Trevathan, 2018).
Bij de baby zien we verminderde longdrainage, meer ademhalingsproblemen, verminderde
temperatuurrespons, veranderd metabolisme en meer hypoglycaemie (Rosenberg & Trevathan,
2018). De kans op hypothermie is verhoogd bij de baby. Dit komt door de lagere temperatuur in de
operatiezaal, soms gepaard gaand met koude luchtcirculatie (Moore et al., 2016).

3.4.3.2 Gebrek aan tijd en/of personeel
Er is onvoldoende tijd en personeel om deze kwetsbare pasgeborene op te volgen tijdens de periode
van STS met de mama (Moore et al., 2016). STS kan alleen mits de juiste ondersteuning, want de mama
kan dit niet alleen. Ze moet recupereren van de operatie, ervaart nog de effecten van de verdoving en
heeft zeker hulp nodig om haar baby op een veilige manier vast te houden. Om dit mogelijk te maken
is een aangepast protocol en beleid noodzakelijk, dit samen met getraind personeel (UNICEF & WHO,
2018).

3.4.3.3 Praktische barrières die het implementeren bemoeilijken
In geval van een sectio is een verticale positie van de baby vaak niet mogelijk. In dit geval wordt de
baby eerder horizontaal gelegd en is extra ondersteuning en hulp van verzorgend personeel
noodzakelijk (Widström et al., 2019). De mama is verbonden aan verschillende apparatuur, zoals EKGpleisters die op de borst worden bevestigd en een bloeddrukmeter die vraagt om één arm gestrekt te
houden. Om steriliteit te garanderen wordt er een (steriele) barrière gemaakt tussen het hoofeinde
van de mama en de operatiestreek. Aan het hoofdeinde van mama zelf is vaak weinig plaats door
apparatuur, personeel en familie (Magee, Battle, Morton, & Nothnagle, 2014).
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Hoe STS bij sectio toch implementeren
Gezien de vele voordelen van STS onmiddellijk na de geboorte zijn er toch ziekenhuizen die STS bij
sectio implementeren in de zorg. In 2009 werd in het Memorial Hospital of Rhode Island de ‘gentle
sectio’ in het leven geroepen. Het programma heeft als doel te streven naar een verbeterde familieervaring gedurende de sectio, met als hoofddoel mama en baby (indien stabiel) niet meer van elkaar
te scheiden door onmiddellijk STS toe te passen en te streven naar een eerste BV. Daarnaast komen
nog een aantal bijkomende elementen aan bod. Ouders kunnen zelf muziek kiezen indien gewenst en
conversaties tussen gezondheidswerkers worden tot een minimum herleid. Het afklemmen van de
navelstreng wordt minimaal 30 seconden uitgesteld en ondertussen wordt de baby gestimuleerd. Ook
de scheiding van mama en baby wordt voorkomen tenzij strikt noodzakelijk. Er wordt voldoende
personeel voorzien zodat continu toezicht gegarandeerd is. Voor praktische barrières wordt zoveel
mogelijk voor een oplossing gezorgd. Medische apparatuur wordt bijvoorbeeld anders georganiseerd
zodat er meer ruimte is voor toezicht van de baby éénmaal die STS bij de mama ligt. Elektrodes en
infuusleidingen worden verplaatst zodat ze niet meer als storend worden ervaren. Zelfs de steriele
barrière wordt éénmaal de baby geboren is meer verplaatst richting de buik, zodat de baby meer
ruimte krijgt voor STS. Na een evaluatie van zes maanden (met gevallen van hypothermie) werd
besloten om wel gebruik te maken van een verwarmingsdeken. Dit deken behoudt de normale
lichaamstemperatuur van mama in de operatiezaal voor de baby STS wordt gelegd. Ouders bleken zeer
positieve bevindingen te hebben bij deze werkwijze. Aanvankelijk werd deze wijze enkel toegepast bij
primaire sectio, maar daarna ook bij onverwachte en urgente sectio’s (Magee et al., 2014).

Om STS in te voeren in de operatiezaal na een sectio is samenwerking tussen alle gezondheidswerkers
noodzakelijk. Samen moet vooraf een duidelijk protocol opgesteld worden. In eerste instantie moet
voldoende personeel worden voorzien zodat ten allen tijden observatie van de mama en de baby is
gegarandeerd. Personeel moet voldoende opgeleid en getraind worden zodat alles op een veilige
manier kan gebeuren, zowel STS maar ook monitoring van de baby. Ouders worden vooraf goed
ingelicht over het protocol van STS in geval van sectio en kennen de voordelen van STS. De
gezondheidstoestand van mama en baby op het moment van de sectio zullen echter bepalen of het
ook in de praktijk zal kunnen plaatsvinden. Deze evaluatie gebeurt door de anesthesist en de
gynaecoloog in onderling overleg. Verdere procedures kunnen verschillen afhankelijk van de locatie,
maar de baby wordt na afdrogen op een veilige manier STS bij mama gelegd. Om afkoeling te
voorkomen wordt een muts opgezet en de mama en de baby worden met een warme deken
toegedekt. Het gezicht en de neus van de baby moeten altijd vrij zijn. Een vroedvrouw, die
verantwoordelijk is voor de baby, houdt toezicht op de vitale parameters van de baby, waarvoor in het
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bijzonder aandacht voor de temperatuur. Ondertussen kan BV zeker aangemoedigd worden. De
vroedvrouw blijft binnen handbereik van de mama en haar baby. Daarom moet er voldoende ruimte
worden voorzien aan het hoofdeinde van de operatietafel, want ook de anesthesist moet toegang
hebben tot de mama voor monitoring en zorg. Een operatiehemd zorgt voor gemakkelijke toegang
voor STS. Electodes kunnen ter hoogte van de schouder en aan de linkerkant worden geplaatst in plaats
van op de borst. Het chirurgisch gordijn kan zo geplaatst worden, zodat de baby optimale ruimte heeft
voor STS. Bij verplaatsing van de mama naar de recovery kan de baby tijdelijk aan de papa worden
gegeven. Om de moederervaring nog te verbeteren zijn er ondertussen ook al doorschijnende
gordijnen of gordijnen met flappen ontwikkeld, waardoor de baby vlotter aan de mama en de
vroedvrouw kan worden gegeven.
Het al of niet succesvol implementeren draait voornamelijk rond communicatie en discussie tussen
alle betrokken partijen. De anesthesist die waakt over de veiligheid van mama en baby zal hier ten
allen tijde een bepalende rol in spelen (Elsaharty & McConachie, 2017).

STS door de partner
Wanneer de mama niet beschikbaar is door een medische noodzaak of na een sectio, dan is STS door
de partner een waardig alternatief (Shorey, He, & Morelius, 2016).
Er is zeker nog verder onderzoek noodzakelijk naar de betrokkenheid en de perceptie van de partner
ten aanzien van STS en de voordelen voor de partner en het kind. Toch hebben een aantal onderzoeken
uitgewezen dat er zeker positieve effecten zijn wanneer STS wordt uitgevoerd door de papa/partner.
STS (gebaseerd op Rutgers & Meyers, 2015; Shorey et al., 2016):
-

Helpt om afkoeling van de baby te voorkomen.

-

Reguleert fysiologische markers als ademhaling, zuurstofsaturatie en bloedglucosespiegel
beter.

-

Zorgt ervoor dat de baby minder zal huilen en meer ontspannen is.

-

Zorgt voor meer vocale interactie met het kind.

-

Laat een betere interactie tussen partner en pasgeborene ontstaan: het helpt bij het ontstaan
van hun ouderlijke rol en het zorg dragen voor zijn/haar baby.

-

Laat de angst en de stress dalen bij de partner tijdens STS.

Uit deze kleine set studies blijkt dat sociale en culturele achtergronden de perceptie van de partner
ten aanzien van STS kunnen beïnvloeden. Het kan ervoor zorgen dat de partner het moeilijk vindt om
STS toe te passen. Hier is het belangrijk om eerst de persoonlijke houding en culturele overtuiging van
de partner te begrijpen, vooraleer de partner te willen overtuigen tot toepassen van STS. Dit kan leiden
tot educatieve interventies en zal de planning van STS vergemakkelijken (Shorey et al., 2016).
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4 Reflectie
Ook al wordt STS al meer dan dertig jaar bestudeerd, toch heb ik voor dit onderwerp gekozen. Een
goede start van het leven, een goede start van BV kan namelijk veel problemen voorkomen. Met
andere woorden: ‘goed begonnen is half gewonnen’.
Tijdens het werken aan deze paper werd ik mij alsmaar meer bewust van de kracht van onze zintuigen
en in het bijzonder: de kracht van aanraking. Bij STS onmiddellijk na de geboorte zet de eerste
aanraking enorm veel processen in gang. Eerst en vooral zorgt STS voor het vrijgeven van oxytocine.
Oxytocine zorgt voor fysiologische stabiliteit en stressreductie bij de mama en de baby. Daarnaast
biedt STS ontzettend veel voordelen voor de baby. STS speelt een rol bij het ontstaan van het
darmmicrobioom wat een belangrijke functie heeft bij het opbouwen van de immuniteit. STS draagt
bij tot de verdere hersenontwikkeling en is een preventieve bescherming tegen depressie en geweld.
Aanraking speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van moeder-kind binding, de zelfregulatie van de
baby, de gevoeligheid van de moeder en draagt bij tot het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
Dit betekent dat STS-contact ook belangrijk is voor mama’s die flesvoeding geven. Zij hebben er
eveneens alle belang bij om STS toe te passen. In de praktijk kunnen we daar meer rekening mee
houden. In geval van BV wordt er meer aandacht besteed aan STS. Indien de mama flesvoeding gaat
geven wordt er al vlugger overgegaan tot het toedienen van de eerste zorgen aan de baby. Terwijl ook
hier STS ontzettend belangrijk is voor mama en baby.
Dit werk benadrukt het belang van de eerste uren na de geboorte, wat een kostbare periode blijkt te
zijn. Eigenlijk is het bijzonder hoe wij vroedvrouwen daar telkens weer getuige van mogen zijn. In deze
periode na de geboorte doorloopt de baby negen instinctieve stadia waarbij de geur de baby de weg
wijst naar de borst en helpt bij de eerste keer aanhappen aan de borst, wat kan bijdragen tot een
succesvolle BV. De baby last op verschillende momenten rustpauzes in, die allemaal een functie
hebben, maar door ons, gezondheidswerkers en ouders, fout begrepen kunnen worden. Deze foute
interpretatie komt door gebrek aan kennis. Personeel en ouders bewust maken van deze instinctieve
stadia is een eerste stap in de goede richting. Deze rustperiodes waren voor mij zeker herkenbaar. Als
een baby plots heel stil wordt na de eerste schreeuw, worden ouders vaak ongerust en stellen ze zich
de vraag of alles nog goed is met hun baby. Ook wij hebben dan de neiging om de baby te stimuleren
en zodoende de ouders te overtuigen. Dit toepassen heeft echter een omgekeerd effect en verstoort
de rust die de baby bij zijn/haar mama vindt. Opmerkelijk is hoe belangrijk hier het reukorgaan is en
dat de natuur er ook voor zorgt dat juist op dit moment het reukorgaan extra ontwikkeld is. Het is

36

belangrijk dat wij, vroedvrouwen, dit proces zo weinig mogelijk door middel van onze handen
onderbreken omdat dit de geur, maar ook het hele proces verstoort.
Na dit opzoekingswerk ben ik ervan overtuigd dat helpen niet betekent: ‘ingrijpen met onze handen’.
Integendeel, de mama en de baby helpen na de geboorte betekent de mama en de baby de tijd gunnen
om elkaar te leren kennen in STS-contact. Aanwezig zijn op een zachte betrokken manier en erop
toezien dat alles op een veilige manier kan gebeuren, maar niet tussen beiden komen tenzij strikt
noodzakelijk. De ouders wel helpen door informatie te geven en te wijzen op de verschillende stadia.
Een affiche in de verloskamer kan hier zeker toe bijdragen (zie bijlage 4). We moeten zorgen voor een
goede comfortabele houding van de mama en erop toezien dat de ouders in deze periode privacy
hebben door geen bezoek toe te laten. Ondertussen dienen we de baby de tijd te gunnen om
zelfstandig de tepel te vinden en zelf aan te happen. Dit alles vraagt in het verloskwartier wat meer
tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat het voordelen biedt de dagen daarna op de materniteit en op
lange termijn. Als de baby zelfstandig de borst kan aanhappen, zal de BV veel minder problemen
stellen. De baby zal groter en correcter aanhappen, wat zal resulteren in minder tepelkloven en meer
comfort en aangenamere BV. Dit leidt dan weer tot een ideale start van BV wat zal zorgen voor een
tevreden mama en baby. Tegelijkertijd zal STS bijdragen tot langere en exclusievere BV wat zorgt voor
een betere fysieke en mentale gezondheid met korte en lange termijneffecten.
Of een paar minuten STS-onderbreking een verschil kunnen maken is uit mijn literatuurstudie niet
helemaal duidelijk geworden. Onderzoeken leiden soms tot inconsistente resultaten. Ik hoop echter
dat dit werk voldoende overtuigend is om STS niet te onderbreken tenzij dit strikt noodzakelijk is.
Twee uur scheiding van moeder en kind na de geboorte kan niet gecompenseerd worden door RI na
deze twee uur en is één jaar later nog steeds merkbaar in de moeder-kind binding. Dit betekent dat
we de eerste uren na de geboorte moeten koesteren en scheiding van moeder en kind absoluut
moeten voorkomen.
Op dit moment zorgt het coronavirus voor een wereldwijde pandemie. Het is een virusinfectie, die nog
maar heel recent uitbrak, waardoor onderzoek nog in volle ontwikkeling is. Verspreiding van het virus
gebeurt door druppelinfectie en via onze handen (zowel direct als indirect). In ons ziekenhuis worden
we op dit moment geconfronteerd met het feit dat het coronavirus een contra-indicatie is voor STS na
de geboorte. Omwille van de vele voordelen van STS kan het echter wel wanneer de nodige
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Dit betekent dat mama de handen en de borststreek
moet wassen met water en zeep en een mondmasker moet opzetten vooraleer STS en/of BV toe te

37

passen. Het wassen met water en zeep verhindert dat de baby via geur de borst vindt. Het coronavirus
kan de vroedvrouwen alvast stimuleren tot ‘hands off’ werken: de baby zelf de borst laten aanhappen
zonder tussenkomst van onze handen, wat tevens de mama een groter gevoel van zelfvertrouwen zal
geven. Aangezien bezoek op de materniteit nu verboden is tijdens de coronapandemie hebben de
ouders alle tijd om zich volledig op hun baby te concentreren. Het is het ideale moment om STS vaker
toe te passen, ook de dagen na de geboorte, want de voordelen van STS beperken zich niet tot de
eerste uren na de geboorte. Wanneer de baby er niet in slaagt om de borst aan te happen na de
geboorte, dan kan STS daar later ook toe bijdragen.
Natuurlijk moet de gezondheid van de moeder en de baby het toelaten om STS toe te passen tot na
de eerste BV. Jammer genoeg zal dit niet altijd mogelijk zijn, maar wij vroedvrouwen zouden niet langer
meer de oorzaak mogen zijn van scheiding tussen moeder en kind in deze gevoelige periode. Het
bestaan van SUPC heeft ons alert gemaakt voor de mogelijke risico’s van STS en het belang van toezicht
door vroedvrouwen tijdens deze periode. Mama en baby mogen in deze periode nooit alleen gelaten
worden en het is belangrijk dat ouders hierover ingelicht zijn.

Maatregelen die streven naar een zo natuurlijk mogelijke bevalling en onnodige sectio’s vermijden,
zullen zeker ook bijdragen tot een ideale start. Het feit dat in ons ziekenhuis STS nog steeds niet wordt
toegepast na sectio is eigenlijk zeer jammer, want mijn literatuurstudie heeft laten zien dat STS na
sectio nog belangrijker is dan na een vaginale partus. De lactogenese is in geval van een sectio
vertraagd en het opbouwen van het darmmicrobioom, belangrijk voor de immuniteit, is hier extra
belangrijk omdat de baby het baringskanaal niet is gepasseerd. Extra inspanningen en een
mentaliteitswijziging van alle betrokken personen zouden dit kunnen waarmaken. De genoemde
obstakels van hypothermie en toezicht zijn zeker te overbruggen, maar daar moet een heel team en
directie achterstaan. Ik hoop dat dit werk een stap in de goede richting is en dat we net als andere
ziekenhuizen, wereldwijd, maar ook in België STS toepassen na een sectio. Studies wijzen op het feit
dat dit leidt tot grote patiënten tevredenheid, wat alleen maar positief kan zijn, ook voor het
ziekenhuis. Tijdens mijn stage heb ik het geluk gehad om STS toe te passen na een sectio. Ik heb gezien
hoe een baby zelf op zoek ging naar de borst, de babycrawl genoemd. Het was ontzettend mooi om
dit in werkelijkheid mee te maken en iedereen in de operatiezaal kwam kijken. Het is niet alleen iets
theoretisch in de literatuur, maar het gebeurt ook in werkelijkheid! Wanneer de mama verplaatst werd
naar de recovery, werd de baby ook niet van mama weggehaald.
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In situaties waarbij het niet mogelijk is na de geboorte om STS toe te passen bij mama mogen we de
partner niet vergeten. Ook al is er weinig onderzoek gebeurd naar het effect van STS op de baby door
de partner. De kleine onderzoeken wijzen op de positieve effecten en raden gezondheidswerkers aan
om de partner te stimuleren tot STS wanneer de mama door medische noodzaak dit niet kan.
Voor- en nadelen van STS tot na de eerste BV zijn al vaak onderzocht, maar verder onderzoek blijft
noodzakelijk. Onderzoek naar het verband tussen epigenetica en darmmicrobioom, maar ook de
wederzijdse interactie tussen de hersenen en de darmorganen is nog volop in ontwikkeling. Het
coronavirus zal de komende jaren ook uitgebreid bestudeerd moeten worden. Het zou fijn zijn moest
de toekomst uitwijzen dat STS kan bijdragen tot het opbouwen van immuniteit tegen het coronavirus.
Graag wil ik eindigen met het volgende citaat. Het komt uit een korte film ‘the heart of touch’
‘Van alle zintuigen die we bezitten is het gevoel, lichamelijk contact een van de krachtigste.
Als we niet kunnen horen, dan voelen we.
Als we niet kunnen zien, dan voelen we.
Wanneer een pasgeboren baby uit de beschermde omgeving van de baarmoeder komt en
onmiddellijk de huid van mama voelt is dit voor beiden een magisch moment, dit lichaamscontact
verandert alles. Het kan een heel leven beïnvloeden, het geeft de moeder kracht, een eerste vorm van
communiceren, een ideale start van het leven.’
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5 Conclusie
Wetenschappelijke studies wijzen op het belang van onmiddellijk en continu STS na de geboorte tot
na de eerste BV. STS en/of BV bieden zéér veel voordelen voor moeder en kind. Ze dragen bij tot de
fysieke en mentale gezondheid van moeder en kind met kort en lange termijn effecten (Wambach &
Spencer, 2021). De eerste uren na de geboorte is een gevoelige periode waarin de baby instinctief
negen verschillende stadia doorloopt die kunnen leiden tot een succesvolle eerste BV. Het is belangrijk
dat we deze gevoelige periode herkennen en waarderen door deze periode niet te onderbreken en
moeder én kind niet van elkaar te scheiden. Het is een cruciaal moment in het leven van de baby want
hier start de basis van de moeder-kindbinding (Widström et al., 2019). Observatie tijdens deze periode
is van essentieel belang zodat STS op een veilige manier kan gebeuren. Heel vaak zorgt een sectio
ervoor dat STS na de geboorte niet onmiddellijk wordt toegepast, terwijl juist STS onmiddellijk na
sectio nog een extra meerwaarde kan hebben door de vertraagde lactogenese en verminderde
inmmuunactivering (Wambach & Spencer, 2021). Het implementeren vraagt om een multidisciplinaire
aanpak waar een héél team achter staat, die samen een protocol uitwerken om het praktisch waar te
maken. Alle betrokken gezondheidswerkers moeten getraind worden en het belang van STS kennen
zodat het op een veilige manier kan gebeuren en er continu toezicht voorzien is (Elsaharty &
McConachie, 2017).
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Bijlagen
Bijlage 1: Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) (UNICEF & WHO, 2018):
1a. Voldoe volledig aan de internationale code voor marketing van moedermelkvervangers en
relevante resoluties van de World Health Assembly (WHA) (de code).
1b. Zorg voor een schriftelijk beleid voor babyvoeding dat routinematig wordt gecommuniceerd met
personeel en ouders.
1c. Zet doorlopende monitoring- en gegevensbeheersystemen op.
2. Zorg ervoor dat het personeel voldoende kennis, competentie en vaardigheden heeft om
borstvoeding te ondersteunen.
Belangrijkste klinische praktijken
3. Bespreek het belang en het beheer van borstvoeding met zwangere vrouwen en hun families.
4. Vergemakkelijk onmiddellijk en ononderbroken STS-contact en ondersteun moeders om zo snel
mogelijk na de geboorte borstvoeding te geven.
5. Moeders ondersteunen bij het initiëren en onderhouden van borstvoeding en omgaan met veel
voorkomende problemen.
6. Geef pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen voedsel of vloeistoffen anders dan moedermelk,
tenzij medisch geïndiceerd.
7. Stel moeders en hun baby's in staat om bij elkaar te blijven en 24 uur per dag te huisvesten.
8. Moeders ondersteunen bij het herkennen en reageren op signalen van hun kinderen voor voeding.
9. Geef moeders advies over het gebruik en de risico's van zuigflessen, spenen en fopspenen.
10. Coördineer ontslag zodat ouders en hun baby's tijdig toegang hebben tot voortdurende
ondersteuning en zorg.
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Bijlage 2: Voordelen van borstvoeding (Wambach & Spencer, 2021):
1) Moedermelk bevat 200 verschillende oligosachariden. Ze hebben geen nutritionele waarde,
maar een beschermend effect. Ze dienen als voedsel voor de gunstige bacteriën, nl prebiotica
en voorkomen op die manier groei van pathogene kiemen en ze zijn een bescherming tegen
diarree en respiratoire infecties.
2) Microbioom van de moeder wordt via de entero mammary pathway overgebracht naar de
baby bij borstvoeding en draagt bij tot een totaal andere darmflora. Het microbioom van de
baby die borstvoeding krijgt is veel meer in balans en zorgt voor een sterker immuun systeem
3) Moedermelk heeft een brede waaier van lange keten poly onverzadigde vetzuren, die zorgt
voor een betere cognitieve ontwikkeling en de zenuwmyelinisatie (rijping van de hersenen).
Er is ook een link met cardiovasculaire gezondheid op latere leeftijd
4) Moedermelk verbetert de concentratie van docosahexaeenzuur (een lange keten poly
onverzadigd vetzuur) in de cortex wat zorgt voor een verbetering van neuro visuele
ontwikkeling stoornissen zoals bijvoorbeeld retinopathie bij prematuren
5) Moedermelk heeft een hogere concentratie cholesterol. Het zorgt voor de myeline-schede die
de zenuwbanen beschermt en zorgt voor een goede prikkelgeleiding. De hoge concentratie in
de moedermelk zorgt voor een lagere concentratie op latere leeftijd, wat dan weer zorgt voor
cardiovasculaire voordelen.
6) Moedermelk zal de darmperistaltiek van de baby positief beïnvloeden.
7) Immunoglobulines aanwezig in moedermelk (voornamelijk secretoir immunoglobuline A of
sIgA). Ze worden aangemaakt en gesecreteerd in de borst en bevatten antistoffen tegen
pathogene kiemen waarmee de moeder in aanraking is geweest. Op die manier beschermt ze
haar baby tegen infecties (passieve immunisatie). sIgA is een van de belangrijkste stoffen, maar
zo zijn er nog meer bestanddelen in de moedermelk die ziektekiemen afweren namelijk
lactoferrine, alfa lactalbumine, lysozymes etc.
8) Daarnaast zorgt moedermelk ook voor een lange termijn bescherming door actieve
immunisatie. Dit betekent dat de baby zelf leert antistoffen aan te maken. T-lymfocyten spelen
hierbij een belangrijke rol.
9) Bij borstvoeding sluit de cel doorgang van het intestinaal lumen zich sneller, waardoor
doorgang van pathogene stoffen wordt voorkomen (Wambach & Spencer, 2021).
10) Er is minder kans op besmetting van buitenaf door bevuild water of onhygiënisch materiaal.
11) Het drinken aan de borst zorgt voor een beter kaakontwikkeling.
12) Minder kans op overgewicht op latere leeftijd, omdat moedermelk minder eiwitten bevat.
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13) Moedermelk bevat calcium waardoor de moeder calcium verliest. Echter tijdens de periode
van borstvoeding is de calciumstofwisseling efficiënter, waardoor de moeder meer calcium uit
de voeding haalt. De botdichtheid herstelt zich enige tijd na het stoppen met borstvoeding en
is zelfs beter dan bij vrouwen die geen baby hebben gevoed, waardoor minder kans op
botontkalking.
14) Borstvoeding onderdrukt het vrijkomen van hormonen wat zorgt voor een langere periode van
onvruchtbaarheid, lactatie amenorroe.
15) Door de lagere oestrogeen concentratie gedurende een langere tijd neemt de kans op
eierstokkanker en borstkanker (van de oestrogeengevoelige borsttumoren) af. De
borstvoeding zelf zorgt voor een totale verandering van de borst (ontstaan van melklieren,
melkgangen, steunweefsel) wat op zich de kans op celdeling en het ontstaan van tumorcellen
kan verminderen.
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Bijlage 3: PCERA (Parent-Child-Early-Relational-Assesment) (Clark, Hyde, Essex, & Klein, 1997)
I Parental Positive Affective Involvement,

II Parental Negative Affect and Behavior

Sensitivity and Responsiveness

Warm, kind tone of voice

Angry, hostile tone of voice

Expressive, nonflat tone of voice

Cold, distant tone of voice

Expressed positive affect

Expressed negative affect

Lack of depressed, withdrawn mood

Angry, hostile mood

Enthusiastic, animated, cheerful mood

Displeasure, disapproval, criticism

Enjoyment, pleasure

Amount of verbalization

Quality and amount of physical contact: positive

Quality and amount of physical contact: negative

Amount of quality of visual contact with infant

Contingent responsivity to infant’s negative behavior

Amount of verbalization

Lack of structuring and mediating of environment

Quality of verbalization

Inflexibility/ rigidity

Social initiative

Insensitivity and unresponsivity to infant’s behavior

Contingent responsivity to infant’s cues

Intrusiveness

Connectedness

Inconsistency/ unpredictability

Mirroring
Creativity/resourcefulness

Alpha: 86

Alpha: 94
III Infant Positive Affect, Communicative and Social Skills

IV: Infant Dysregulation and irritability

Expressed positive affect

Expressed negative affect

Happy, pleasant, cheerful mood

Anxious/ tense, fearful mood

Apathetic/withdrawn/depressed mood

Irritable/ angry mood

Alertness/interest

Emotional lability

Social behavior of infant-initiates

Avoiding, averting/ resistant behavior

Social behavior of infant-responds

Lack of attentional abilities

Quality of exploratory play

Lack of self-regulation/ organizational capacity

Robustness

Inconsolability/ unsoothability

Visual contact
Communicative competence
Readability

Alpha: 91

Alpha: 88

Note: PCERA high scores indicate more positive affect and behavior (i.e., on scales II and IV, high scales indicate al lack of negative affect and
behavior).
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Bijlage 4
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